Referat fra møte i faglig referansegruppe for

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons beredskap
Teams, 11.03.22
Til stede
Tone Slåke (Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi - NKT)
Siri-Linn Schmidt Fotland (NORCE - NKLM)
Anette Fosse (Nasjonalt senter for distriktmedisin, NSDM)
Hans Kr. Madsen (DSB)
Geir Sverre Braut (Helse Vest)
Arild Østergård (Helse Sør-Øst)
Steinar Bjørås (Helse Midt)
Christine Lingjærde (LPP – Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)
Merethe Landaas (LHL - Landsforeningen for hjerte og lungesyke og hjerneslag)
Svein A. Monsen - leder faglig referansegruppe (Helse Nord)
Guttorm Brattebø (leder KoKom)
Christine Bergesen (KoKom) – referent
Forfall
Jan Erik Nilsen (NAKOS)
Steinar Olsen (Helsedirektoratet)
Godkjenning av agenda og innkalling.
Agenda og innkalling godkjent.
Spørsmål til referat fra nov 21.
Ingen spørsmål til referatet fra nov 21.
Innspill årsmelding 2021
Ingen kommentarer til årsmelding for 2021. Den blir lagt ut på kokom.no.
Status pågående prosjekt

Lysark 5-14

Kompetanseplan
Lysark 8-9
Er det noe pågående prosjekt på opplæring – kompetanse for AMK-lege?
På sist møte i Reg-AMK ble dette diskutert – dette kommer som en del av kompetanseplan fremover.
Spørsmål om KoKom har noen samarbeidskanaler i dette prosjektet; NKLM eller KS. Faglig ref gruppe har
innspill til navn i KS som kan kontaktes for å høre hvordan og i hvilken form KS ønsker å være delaktig i
arbeidet med kompetanseplan.
KoKom har generelt samarbeid med NKLM, de er ikke spesifikt med i arbeidsgruppen.. NKLM ønsker å bli
invitert med i arbeidet.
Kommunikasjonsboken
Lysark 10
Innspill fra LPP. Dette bør være nyttig for Politiet som er de som ofte er kontaktpunkt ift saker med
personer i psykisk krise. KoKom tar initiativ overfor Politiet i Bergen for å promotere bok og tilby en
innføring i dette prosjektet.

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og
likeverdig kvalitet i den medisinske nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

KI i nødmeldetjenesten

Lysark 12

Ny teknologi i AMK
Lysark 13
Stort prosjekt, pt utsatt til mars 2023. Leverandør av ny teknologi skal tilrettelegge opplæring, men KoKom
sammen med andre instanser er med i prosjekt for å sikre gjennomføring av opplæringen.
Operativ psykologi
Lysark 14
Flere prosjekter innen samme tema – hva kjennetegner team som fungere i diffuse hendelser, hvordan
sikre felles mentale modeller, hvordan etablere felles øvingsrom for i11X- sentralene.
Publikasjoner

Lysark 15-20

Gjennomgang av planer fremover

Lysark 21-22

•
•
•
•
•
•
•

Webinarer
Ny kompetansemodell og pilotkurs for LVS-AMK-medarbeidere
Resiliens under langvarige hendelser
AI-prosjektene
Artikkel om 113-innringeres erfaringer under arbeid
Spillutvikling om nødmeldetjenesten og ev. førstehjelp rettet mot innvandrergrupper med begrensede
språkkunnskaper annen kulturbakgrunn
Samarbeid med UiB om samlingsbasert master i beredskapsledelse for kommunale ledere 2022-2024

Innspill fra faglig referansegruppe
Østergård / Braut
Flott at KoKom har fokus på kompetanse for LVS – AMK, særlig fokus på felles
opplæring der det er mulig.
Monsen

Liker at KoKom tilrettelegger for opplæring, men har ydmykhet for at en del må tilpasses
lokalt.
Er KoKom med i noe av det IKT beredskapsarbeidet som i dag pågår – det er et mål for
KoKom å være mer på ballen her.

Fosse

Som over – viktig med tilnærming av KoKom tilbyr opplæring men med lokale tilpasninger.

Dato for neste møte
Legges til månedsskifte mai-juni. Hvis mulig avholde et fysisk møte. Vi sender ut forslag til datoer.
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